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ROZHODNUTIE
na uclclcnie sťthlasu na pľcváclzkovanic pľckláclkovcj Stanicc komunálncIro odpaclu

Popis konania / Učastníci konania

udclcnie sťtlrlastl V Zlnyslc ustanovcl]ia $ 97 ocls. l písrn. u) zákolta č.7912015 Z.z. o oclpaĺloch v Znení ncskoľších
pľcdpisov /FCC Sloverrsko, s. ľ. o., 900 5l Zol-lol',lČo : t 3l8 762, obcc Dolný Bar; obccný úľad Dolný Baľ 30,
g30 l4,IČo 00 305 367

Výľok rozhodnutia

okľesný úlľad Tľnava, oĺlboľ staľostlivosti o Živofué pľostľcĺlie, oclclclcnic oclrľany pľíľody a vybraných zloŽick ži-
votltélro pľostľcdia kľaja (d'alcj ĺcrl .,spľávny oľgán") ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy poĺll'a $ 4 ocls. I zákona č.

52512003 Z' z. o štátncj spľáve staľostlivosti o životné prostľeclie a o Zlnene a doplnení niektorých zákoĺrov v znení
neskoľších pľcclpisov, ako oľgáll štátnej spľávy oclpadového Irospodáľstva pocll'a ustanovenia $ l04 ods. l písm. c)
zákona č. 79l20l5 Z. z. o oclpacloclr a o Zlllcnc a doplnení nicktoľýclr zákonov v zt-lcl-li neskoľšíclr pľeclpisov (ďalej

lcn ,,zákon o oĺĺpadoch"), v zĺtlysle tlstatrovcnia $ l07 písrn. v) zákona o oclpadoch a na záklaclc vykonanóho spľáv-
nclro korrania poctl'a zákona č.7ll1967 Zb. o správnoln kolraní v znení neskorších pľedpisov (cĺ'alcj len,,zákon o
spľávnom konaní"), uĺlcl'uic

sťlhlas

pocll'a ustanovcnia $ 97 ods. l písm. u) zákona o oclpacloch na pľevádzkovanic pľckláclkovcj stalrice konrtlnálIlclro
oclpac'lu pľávnickcj osobc:

obchoc]né meno: FCC Slovensko, S' r. o.'
Sícllo: Bľatislavská l8, 900 5l Zohor
lČo::l3l87(l2

Na prekládkovej stanici konrunálneho odpadu sa dočasne uloží a následnc pľeloží oclpaĺl zaľaĺlený podl'a vyhlášky
MŽP SR č.365l20l5 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg oĺlpaclov v zrlerlí ncskoľších pľecĺpisov (cl'alej len 

',Katalóg
ocĺpadov") do kategórie ostatný odpacl. číslo druhu a názov oclpaclu:

Druh odpadu Názov dľuhu oclpadu Kategóľia oĺlpaclu
20 03 0l zmesový komunáltry oclpad o
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MnoŽstr'o zlncsovcho konrunálncho odpaclu, ktoró sa bttcle ĺločasnc ukladat' a násleclnc pľcklaclat' je cca 60 000 ton
ľočnc, ( nat,ľhot'allá kapacita pľckládkor'cj stanicc komunálncho oclpaclu jc 60 000 ton ľočne) .

Micsto nakladania s oclpadoln
Pľckládkor'á stanica konrunálncho oclpaclu sa nachádza v obci Dolný Baľ,930 l4 Dolný Baľ, na paľccle ľegistľa
KI\ĺ_C. p. c'.905/I zapísanc na LV č. l208. v k. ú. Dolný Baľ, okľcs Dunajská Stľeda o výmcľe 37 190 nr2, ktoľého
r'lastníkom jc PARK INDUSTRIA DB s. r. o.,930 l4 Dolný Baľ 107' IČo 36 7l6 855.

Spôsob naklaclallia s oclpadotn
Pľe'kláclková starrica korrrunálnclro odpadu slťlŽi na cločasnó uloŽcnic a náslcdné pľc|oŽcnie zmesovcho komunálneho
odpaclu na ťlčcly prcpľavy do zaľiaclcllia na zncškodňovanic odpaclov. Znrcsový komunálny odpad je na pľekláclkovú
stanictl zl'ážaný Z lncsta Dunajská Stľcda a z okolitých obcí na záklacle uzatvoľctrclro ztnluvlrelro vzt'ahu zbeľovými
r'ozidlanli clo l,cl'koobjcnror'clro kontajncra. Z vozldicl sa odpad vyklopí a zlistljc clo vel'koobjcmovélro kontajncľa'
Kontajncľ sa po naplncní cloprar'í na riaclcné skláclky odpaclov, s ktolýlni jc spoločnosť FCC Slovctlsko, S. r. o'' v
zrnluľnonr vzt'ahtt.

Nacháclza sa scvcľor'ýcltodnc ocl zastal,atlclto ťtzcnria obcc Dolný Baľ v oplotcnonr aľeáli skládky oclpadov Dolný
Baľ. cca 2 knl od najbliŽšiclto tľr'alc obývancho objeknr.
Pľístup na pľckládkovti stanicu jc ľicšcný ccz Spevnctlú bctónovú ploclru, pľípacllre cez ccstné panely ccz vstuptrú
bľánrr. Po pľcr,zatí oclpador'od pôvodcu sa spoločnosť FCC Slovcnsko,
S. r. o.. 900 _51 Zohor stá'r'a drŽitcl'oln odpadov a pľebcľá všctky povitlllosti clľžitcľa oclpadov.
Aľe-áljc buclor.aný a r'ybar'cný tcchnickýnli prostľicclkalni tak, aby jcho ncgatívny vplyv na životlré pľostľedie bol
nlininlálnv.

Tcchnickc poŽi aĺlavky pľcvádzky zaľiaclcnia
Cclý aľcál. kdc jc tltnicsttrcná pľckládková stanica konrunálnclro oclpaclu jc zabczpečcný pľoti vniknutiu crrdzích
osôb plctivonr. Aľcál jc trzamykatclilý, zabezpcčcný kamcl'ovýIn systémoln a Za uzalnknutie vstupnej bľány a ým
zabczpcčcnic cclcho aľcálu nrilno otr,áracíclr hodílrjc zodpovcclný vcdúci pľacovník alebo ním poveľcná osoba'
Súčast'ou zaľiadcnia (pľckláclkor'cj stanicc a zaľiadenia na zbeľ odpaĺlov) budc i úpľava fyzikálnych vlastností od-
paclor' poItlocotl stacionáľncho lisrr. ktoď budc slúžiť na zIncnšcnic objcmu oclpadu za účelom ul'alrčerria a zefek-
tír'ncnia pľcpľa\IY ocĺpadtr na nlicsto jcho zncškoclnenia.

Sričast'otl pľckládkor,cj stanicc jc:
- stacionáľny lis VSP 70 MAXIM s pľípojnýln kontajncrom ( l ks),
- zastľcšcná r1vsoká násypka ( l ks ),
- occl'ol'á pocllaha ( l2 ln ).
- rlájazcĺor'á ľallrpa r,cl'ká,
- pľípojný kontajncr VRK 30 Alcbo VRK 36.
- pľípojka NN prc lis VSP 70 MAXIM.

Pľckláclkot'á stanica konrurlĺilncho oc1padtl pozostáva zo stacionámclro lisu, ku ktoľcmu sa lryĺlľaulicky pľipájaju
príclar'nc kontajncry o objcnlc 30 36 m3 . r'ktoých sťl zlisované matcľiály dopľavovane k cl'alšiemu spľacovaniu.
Sĺtčast'otl aľcáltr jc aj mostor,á váha. ktoľá slťlži na odváŽcnic pľicháclzajúcich aj odchádzajúcich vozidiel z areáIu.
Pľc obsluhtl zaľiadcnia jc r' aľcáli r'ybrtĺlovaná malá budova pľc obslulru, kcle sa naclráclza kanceláľia s výstuporn
z tnostor'cj r'áhy. šatňa. sociálnc zaľiadcllic. spľcha' umyváľcli a kanccláľic. Pľckládková stanica je vybudovaná
na spcr'llcncj plochc. Konrunálnc odpacly sťt zo zbcrových vozidicl rláslcclnc vysýpané do lisovacích kontajIleľov.
Ticto kontajllcly sŕl po naplncní odr'czcnó na riaclcnťt skládku' kdc sťl vypľázdrrcne a pľivezené spät'na pľekládkovú
stanicu. K dispozícii sĺr r'cl'koobjcnlor,c kontajncľi v potrcbnoln trrnožstvc. Manipulačná plocha je zaistená tesniacim
systélnolil tak, aby ncclocháclzalo k ťrniku kvapalncj fázy do Životnclto pľostľcdia a aby bola zabezpečená ochľana
tcsniaccho SyStclnu voči poškoclcniu.

Pľckládkor'á stanica sr'ojínl tcclrnickýnt ľicšcnínr sphia všctky kľitcľiá súčasných tcchnických a pľávnyclr požiaĺla-
r'ick. jc označctrá infortrračIrou tabul'ou viclitclhotr z vcľcjného pľicstľanstva, ktoľá obsahujc nálcžitosti uveclené v
\ 6 r'yhlášky MŽP SR č.31ll20|5 Z. z'.. ktoľort sa vykonávajťr niektoľé ustanovcnia zákona o odpadoch v znclrí
ncskoľších prcclpisor' (cl'alcj lcn .'r'yhláška MŽP SR č. 371l2O15 Z. z}').

Bczpcčnostnó opatľcnia pľi pľcvádzkc zaľiadcnla
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Všetci pľacovníci ltlusia byt'oboznámení s platnýIni pľeclpisnri o bezpečnosti pľácc a oclrľatrc zclľavia pľi pľáci'
pľcdpismi o poŽiaľnej oclrľane a clodľŽiavať iclr pri vykonávaní pľác tak, aby ncclošlo ku ohľozcnitl Života a zclľar ĺa

|'uclí, Životného pľostrcdia a ani ku matcľiálrryn škoclám na majctku. Pľacovníci ttlusia pľi pľáci potrŽívat'osoĺ;né
oclrľanné pľacovlló pľostľicc1ky. Pľacovisko musí byt'vybaverré lekáľničkotr a hasiacinri pľístľojmi, ktoľé lnusia byť
pľavidclrle kontľolovanó. Tcclrrrické zaľiadenia vyuŽívané pľi pľevádzkc zaľiadcnia jc potľcbrlé trĺlľŽiavat' v ttavc
spôsobilorn na bczpcčnÚl pľcváclzku' nrusia byť pľavidclrlc podľobcné ľcvíziám a kontľo|ánr STK a EK.

Spôsob ukončenia činnosti zaľiadcIria

V pľípacle ukončenia pľcváclzky pľck|áclkovcj stanicc komunálncho oclpadu je pľevádzkovatcl'povinný všctok zlnc-
sový komLlnálny oclpad nachádzajúci sa na pľekláilkovej stanici odovzclat' opľávnencj osobc za ťlčelonl jeho zhocl-
notenia alcbo zneškodnenia a tlpovcclotnit'o ukončení pľeváclzky pľíslušný oľgán štátllej spľávy odpatlovóho hos-
podáľstva.

Ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktoľú sa sťllrlas udel'uje

l. Pľiestoľy na pľekládkovťt stalrictt komunálnelro odpadu pľeváclzkovať tak, aby nemolrIo clôjst'k ncŽiacluciln vply-
voln na životnó prostredic a k poškoclzovaniu hlnotlróho majctku.
2. Pľcpľavu zlnesového komunálneho oclpadu z pľekládkovcj stanicc komunálrlcho oclpaclu clo zaľiaclcnia na zlrcš-

koĺlliovanie oclpaclov zabezpcčiť tak, aby pľi nej lrcclocháclzalo k úletom odpadov clo okolitchĺl pľostľcdia.

3. Pľi pľcbcľaní odpadov do zaľiaĺlenia postupovat' v súlade s {i 9 vyhlášky uŽľ SR č. 37l12015 Z. z' .

osobitnó pľcdpisy, ako aj ostatné ustanovcnia zákona o odpaĺĺoclr, nic sťr vydanínl tohto ľĺlzhodntltia clotknuté.

Sťlhlas sa udel'uje na clobtl uľčitú ĺĺo 3l' 12.2023 ĺ1o cloby plaĺrosti integrovanélro povolenia. Spľávny oľgán nrôžc

vyclaný sťlhlas zĺnctlit'alebo zľušit', v sťllade s ustanovenialni 8 l l4 zákona o oclpadoclt.

Odôvodnenie

Na spľávny orgán bola dlia 10. 07 .2020 cloručená Žiadost' žiaclatel'a FCC Slovensko,
S. ľ. o.' Bľatislavská l8, 900 51 Zolroľ, IČo 31 318 762, ktoľóho zashrprrje na záklaĺlc Plncj moci lng. Nikola Macu-
l'ová, bytoln Ladislava NovoIncskelr o l, 977 0l Bľezno vo vcci uc{e lenia sÚrhlastl na pľcváclzkovanie prckládkovej
stanice komunálnelro odpadu' v zlnyslc tlstanovenia $ 97 ods. 1 písnl. u) zákona o oc1pacloch.

K Žiadosti boli cloložené naslcdovrró podklacly:
- Pľeváclzkový poriadok a opatľcnia v pľípaclc haváľie - Pľekláclková stanica komunálncho oclpadu' schválcný 30.

6.2020,
- Zlnluva o podnájlne pozcmkov lnec1zi rlájolncom a žiacĺatel'oln, zo cllia l8. 12.2007,
- Rozlroclnrrtic o zlncnc a doplnení illtcgľovanélro povolenia č. 7372-44220137 ĺ2018/Faš/370l 80l04lz29 zo dria l4.
12. 2018 

' 
ktoľó vyclala SIŽP, Inšpektoľát Životného pľostľcdia Bľatislava, Jcséniova l 7, 83l 0l Bľatislava,

- Výpis z obclrodlrého ľegistra okľe snóho sťlclu Bľatislava I k clátunrĺl29. 06. 2020,
- Výpis z listu vlastlríctva č. l208 zo dňa24.07 .2020,
_ Plná rnoc lla Zastllpovanic Žiaĺlatel'a pľccl štátnymi oľgánnli vyclané pľe Ing. Nikolu Mactll'ovú, bytoln Laclislava
Novolneského 1,977 0l Bľczno,
- Spľávny poplatok vo výške l 1,- €.

Spľávny oľgán sa oboznámil s pľeĺlložcným podaním a vzhl'adotn na to' že Žiadosť ncobsalrovala potľcbné rráleŽitostr

správny orgánvyzval e-mailotn dňa24.7.2020 žiadateľa na cloplncnie poclania.

Požaclované dokumenty boli zaslané na správny oľgán dňa l8. 08. 2020

Spľávny oľgán chia 24.07 .2020 zaslal elektľonickou poštou na obec Dolný Baľ, obccný ťlľad Dolný Baľ 30, 930 14

oznámcnic o začatí konania vo veci udelenia súlrlasu na pľevádzkovanie prekládkovej stanice komunáltrclro odpadu,
v zlnyslc tlstanovclria $ 97 oĺĺs. l písm. u) zákorra o od1laĺloclr.
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Vyjaclľenic k oznátnenitl o začati konania bolo cloľučcné na spľávrry oľgán dria 13.08. 2020. obcc Dolný Baľ nemá
pľipomienky a sťrlrlasí s prevádzkovaníln pľeklácĺkovcj starricc kornurrálnelro oĺlpadu.

Spľávrry oľgán pľi tlľčovaIrí ťrčastníkov konania vyclláďza| z ustatrovetria $ 1 l3 ods. 4 zákorra o odpacloch, v zl-ttysle

ktoľcho ĺlčastrríkom konania o uclelcllí sťrhlasu pocll'a $ 97 ocĺs. l písrn. u) zákona o odpadoch je vždy aj obec, na
ktoľcj úzcrní sa činnosť vykonáva alcbo zanrýšl'a vykonávať, alebo na ktoľej území je zaľiadcnic umicstnenó alebo
sa zarrlýšl'a tllrricstni t'.

Spľávny oľgán pľi ľozlrocĺovatrí vyclráclzal z defirrícic pľckláclkovcj stanice komunálnclro odpadu podl'a zákona o ocl-
padoch. V znrysle ustanovctria $ 5 oĺls. 6 zákona o oclpadoclr prekládková statrica konrunálneho odpacĺu je zaľiaĺlenie
na dočasnó ttloŽcnie a násleclrré pľeložerric zl-tresovélro kotrrunálnclro odpadu na ťrčely jelro pľepľavy do zaľiaderria
tra zhodlrocovarrie odpadov alcbo clo zaľiacĺenia na zncškodňovatlie odpadov.

Prckláclková stanica konrunálnclro odpacĺu sa nachádza v obci Dolrrý Baľ , 930 l4 Dolný Baľ, tta paľcele registľa
KN-C, p. č. 905/1 zapísané na LV č. l208, v k. ú. Dolný Baľ, okľes Dunajská Stľecla , ktoľej je vlastníkorn PARK
INDUSTRIA Dt] s. ľ. o.' 930 14 Dolný Baľ l07, IČo 36 716 855 s ktoýrrr má žiaclatel'uzatvoľetrit ztnluvu o užívaní
pozemku rla clobu rrľčitťl 90 ľokov, ľcsp. do c1oby pľevádzkyschopnosti a životrrosti skládky v Dolnom Baľe.
Znrcsový komurlálny oclpad je na pľekládkovťl stanicu zvážaný Z lnesta Dunajská Streda a z okoliýclr obcí v nraxi-
lnálnonr trrnožstvc 60 000 totr ľočnc.

Zaľiaclenic slĹrŽi na cločasr'ré uloženic a násleclnó prcložerrie ztrresovólro komurrálneho oclpaclu rra účcly jcho pľepľavy
do zaľiaclcnia na zneškocltiovanic oclpadov - na skládkr'r oclpaclov , ,,Sklácĺka odpadov na ocĺpacl' ktoľý nie je nebez-
pcčný" a,,Skláclka oclpacĺov tra nebczpcčlrý odpad", ktoľej je pľevádzkovatcl'FCC Zohor, S' ľ. o.' Bľatislavská l8,
9005l Zol'lot,IČo3l 3l8762.SpoločnosťFCCZohoľ,S.ľ.o.'9005l ZoľĺoľmávycĺarróSlovenskouinšpckciou
životnélro pľostľedia, Inšpcktoľát životrrého prostľedia Bľatislava, Jeséniova 17 ,83l 0l Bľatislava integrované po-
volcnic r. č.4264loIPK-437l04-Kkl370180l04 zo dňa 11. 11. 2004, ktoľó rradobucllo pľávoplatrrosť dť'a20. 12.

2004 v ztrctrí neskoľších zmien , ktoľýrn bola povolcná činnost' v pľevádzke.

Ztncsový komunálny ocĺpad jc podl'a katalógu oclpadov zaradený do kategóľie ostatliý oclpad, pod katalógovýrn
čĺsiorĺr 2Ú 03 Úĺ.

Pľi uložerrí pocĺmicrrok súlrlasu správny oľgán vyclrádzal z ustanovenia $ 8 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 311l2O15 Z.
z.,v ztl"lyslc ktoľélro sa pľicstoty na pľckládkovĹl stanicu konrurrá|ncho odpaclu navľlrrtjú, zhotovujÚl a pľevádzkujťl
tak, aby ncnrohlo dôjsť k ncŽiacluciln vplyvom na životné pľostľeclic a k poškoclzovaniu hmotného nrajetku.
Uložcním pocĺmicrrok súhlasu na pľcváclzkovanie pľekláclkovej stanice sa zabezpečlla ochľana Životného pľostľcdia
počas jcj pľcváclzkovania ako i počas pľcpľavy ztncsovólro komunálnelro odpadu do zaľiacĺerria na zneškocĺňovatrie
oclpadov.

Teclinickó poŽiac1avky pľevádzky zaľiaclenia a bezpečnostlre opatľenia pľi pľevádzke zaľiadenia sú v zmysle $ 97
ods. 3 zákona o odpacloch uvedené vo výľokovcj časti ľozlrodnutia.

Pľi stanovctlí doby platrrosti sÍlhlasu spľávny oľgán postupoval pocĺl'a $ 97 ods. 17 zákona o oclpadoclr a vzlrl'adotn
na skutočnosť, že sťllrlas moŽno ucleliť lerr na uľčiý čas, najviac na päť rokov, súhlas uclclil do 3l.12.2023 za
pocĺmienky súčasrrého platrrélio ľozlroclnutia intcgľovanélro povolenia.

Navľhovaná činrrost' nic jc pľeclmctonr posuc1zovania podl'a $ 18 zákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
Životlre pľostľcdie a o ZInene a doplrrerlí niektoľých zákonov v znení ncskoľších pľedpisov'

Spľávny otgáĺ z pľcclloŽellých podklacĺov zistil, že Žiac1atel' o udclcnie sťtlrlasr.t na pľevádzkovanie pľekládkovej
stanicc konlunálnelto oclpacĺu spĺria zákonnc poclrĺienky pľe udelenie pľeclmetnélro súblastl.

Na záklacle pľcclloŽcných poclklaclov a vykonaného spľávnelro konania správny oľgálr, ako pľíslušný oľgán štátnej

spľávy v oclpaclovorn lrospocláľstve ľozlrodol tak, ako je uvcdené vo výľokovej časti tolrto ľozlroclnutia.

Spľávny poplatok v zInyslc zákona č. 14511995 Z. z. o spľávnych poplatkoclr v zncní neskorších pľcdpisov, bol
ulrľadcný vo výške l l,- € pľi pocĺaní Žiacĺosti'
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Poučenie

Pľoti tomuto ľozhodntltitt lnožtro poclat'oclvolalric na okľesný úľacl Tľnava' odboľ starostlivosti o Životné pľostľeclie,
Kollárova 8,9l7 02 Tľtlava podl'a $ 53 a $ 54 zákonač.7ll1967 Zb. o spľávnoln konaní v znení neskoľších pľedpisov
clo l5 clní ocl.ieho cloľučcnia.
Toto ľozlrodnutic tlic jc pľcskĺrlnatelhé súdom pocll'a zákona č. l62120l5 Z. z. Spľávny sÚlclny poľiaclok v znení
ncskorších pľcclpisov, pokial'ncbol vyčeľpaný ľiaclny opľavný pIostľicclok.

Ing. Ruclolf Koľmťtth

vcclťlci oclboľu

Doľučujc sa

obec Dolný Baľ

Dolný Baľ 30

930 l4 Dolný Baľ

Slovenská ľepublika

Nikola Macul'ová

Štvľt' Ladislava Novolncského 1229 l

977 0l Bľezlro

Slovenská ľepublika

Na vedo_lnie

Ministeľstvo životnélro prostľcclia SR, Sekcia cnvirontrrcntálnclro lrodnotenia a oclpadového lrospoclárstva,
Nám.Ľ.Štťlra l, 8l2 35 Bľatislava l
Slovcnská inšpckcia Životneho prostrcclia - Inšpcktoľát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitľa' Maľiánska clolina, 949
0l Nitra I
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Pľíshrpový kócĺ: bPlTiVMRHkia-e3ynl-oQ99
Platnost' kódu do: 23.l0.2020

Doložka o aut orizácii
Tento listinný rovnopis ele ktľonického ťrľadného dokunrcntu bol vylrotovený podl'a vyhlášky č. 85/20l8 Z. z.ĺJradu
podpľeclsedrr vlády Slovcnskej ľcpubliky pľe investície a infoľmatizáciu z 12.lnarca 20l8, ktoľou sa ustanovujú

podľobrrosti o spôsobc vylrotovenia a náležitostiach listinnelro ľovnopisu elektľonickélio ťlľadnélro dokumentu.

Udaje elektľonického ílradnélro dokumentu

Názov:

Idcntifikátoľ:

Rozlrodrrutie - doľučenie do vlastnýclr ľúk

ou-TT- o szP t -2020 I 02946 0-0 03

Infoľmácia o vyhotovení doložky o autorizácii

DoloŽku vylrotovil: Slovenská pošta, a's., Paľtizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystľica lČo: :o o: t

l24, oR SR BB, ocĺdiel Sa, vložka č.803/S

Dátrrrnvytvoľeniadoložky: 24.08.2020

Doložka bola vyhotovená autotnatizovaným spôsobom.

Arrtoľizácia elektľonického úradného tlokumentu

Dokument autoľizoval:

opľávncnic:
Zasfupovaná osoba:

Spôsob autoľizácie:

Dátum a čas autoľizácie:

Dátum a čas vystavcnia časovcj pcčiatky:

označenic 1istov, na ktoľó sa autoľizácia vzt'ahuje :

D00 I -coo.217 6. | 58.2.8347 17 3

Ruclolf Koľrnrrth

Vedúci odboľu okresnélro úľadu

okľestly uľacl Tľnava

Kvalifikovaný elektľonický poclpis s kvalifikovanou elektľonickou časovou pe-

čiatkou

24.08.2020 10:07:27

24.08.2020 l0:07:31

ldcntilikátor clektľonickóho fornluláľa: 50349287 'Dolozka _o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: l '2
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okresný úrad Trnava
Kollárova 8
91 702 Trnava

Platenó faktúrou
Slovenská pošta

01 536 703

Doporučene eDoručenka Do vlastných rúk opakované doručenie

UZ
ROVNOPTS

il il il ]lillillt ililr lillllll il lllil lil
SK 0í 536 703 4 sK

ffi Adresát:
Nikola Maculbvá
Štvrt Ladĺslava Novomeského 1229ĺ 1
97701 Brezno
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DoloŽk a právoplatnosti a vykonatel'nosti

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonateľnosti
doloŽka právoplatnosti a vykonateľnosti

Číslo rozhodnutia

Dátum vytvorenia doloŽky

Vytvoril:

ou -TT-O SZ P 1 -2020 I 029 460

18.09.2020

Foltínová Zuzana, Mgr

x

Udaje správopl atnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
čast' rozhodnutia

09.09.2020
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